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الثالثاء 2018/4/17

 12أسيرًا تجاوزوا الثالثين عامًا خلف القضبان
رام الله " -األيام" :قال مركز أس���رى فلسطين للدراس���ات :إن سلطات االحتالل ال تزال
تعتقل  48أس���يرًا فلس���طينيًا منذ ما يزيد على  20عامًا ،بينهم  12أسيرًا أمضوا ما يزيد
على  30عامًا خلف القضبان بشكل متواصل ،أقدمهم األسير كريم يونس.
وأوض���ح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األش���قر ،في بيان صحافي ،أمس ،أن األس���رى
االثني عشر ضمن قائمة الش���رف والبطولة التي تضم  48أسيرًا أمضى أقلهم  20عامًا،
ً
بينما نصفهم أمضى ما يزيد على ربع قرن متنقال بين السجون.
وأضاف األش���قر :إن  29أس���يرًا من هؤالء معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوس���لو ،وهم من
يطلق عليهم األس���رى القدامى ،وهم من تبقى من األسرى الذين اعتقلوا خالل سنوات
االنتفاضة األولى  1987وما قبلها.

افتتاح ورشة تدريبية في رام الله
حول التحقيقات بجرائم الفساد
مشاركون في قص شريط االفتتاح.

افتتاح المعرض العلمي التاسع
في كلية العلوم بجامعة النجاح
نابل���س " -األيام" :افتتح���ت كلية العل���وم في جامعة
النج���اح الوطنية أم���س ،المعرض العلمي التاس���ع الذي
تضم���ن زوايا ألقس���ام كلية العلوم ف���ي الجامعة حملت
بين طياتها تجارب وإبداع���ات طالبية ّ
مميزة ،حيث جرى
تنظي���م المع���رض بمبنى الكلي���ة في الح���رم الجامعي
الجديد ،بحضور عالي المستوى محليًا ودوليًا،
وحض���ر حفل االفتت���اح وزير التربي���ة والتعليم العالي
الدكتور صبري صي���دم ،والمحافظ الل���واء أكرم الرجوب،
والدكت���ور ماهر النتش���ة ،القائم بأعم���ال رئيس جامعة
النج���اح ،ورئيس البلدية الحاج عدل���ي يعيش ،والدكتور
رائد الكون���ي ،عميد كلية العلوم ،وعدد من مدراء التربية
والتعليم في مختلف محافظات الوطن ،وممثلي مؤسسات
المجتمع المحلي بقطاعيه الع���ام والخاص ،باإلضافة إلى
س���فراء وقناص���ل وممثلي قنصلي���ات وممثلي���ات عدد
من ال���دول االوروبي���ة كتركيا وكوريا الجنوبي���ة وبلغاريا
وممثلي���ن عن منظمة اليونس���كو وحضور مميز لرؤس���اء

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية جنين

األقس���ام وأعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية وطلبة
كلية العلوم بمختلف أقسامها.
ُ
وافتتح الحف���ل بطريقة مميزة حيث ق���ام طلبة الكلية
بتشكيل عدد من الرموز العلمية الشهيرة بطريقة مميزة
ّ
قبل الب���دء بجولة ألهم زوايا المعرض المثيرة ،حيث ُمثل
كل قسم بعدد من الزوايا.
وتنوع���ت زوايا المعرض بين التجارب واأللعاب العلمية
ً
فضال عن التشريح والكائنات الحية.
يس���تهدف المعرض العلمي التاس���ع طلب���ة الجامعة
من مختل���ف التخصصات للتعري���ف بتخصصات العلوم
المتنوعة ،كما أنه يس���تهدف طلب���ة المدارس بمختلف
مراحلها ،حيث ُوجهت الدعوة لمديريات التربية والتعليم
من مختلف أنحاء الضفة.
وستس���تمر فعاليات المعرض اليوم وغدًا من الس���اعة
ً
مس���اء ويوم الخميس
التاس���عة صباحًا وحتى السادسة
حتى الساعة الثانية ظهرًا.

رام الل���ه " -األيام" :افتتحت هيئة مكافحة الفس���اد ،وبالتعاون مع برنامج سواس���ية
المشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي " ،"UNDPوهيئة منظمة األمم المتحدة للمرأة
" ،" UNWOMENومنظم���ة األم���م المتحدة للطفول���ة " ،"UNICEFوبالتعاون مع مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " ،"UNODCفي رام الله ،أمس ،ورشة عمل
تدريبية حول التحقيقات في جرائم الفساد والتحليل المالي المتعلق بها.
وحضر االفتتاح رئيس الهيئة رفيق النتشة ،والخبير الفني في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومس���ؤول برنامج سواس���ية "س���يادة القانون" فيليبو دي كاربينيا ،وعدد من
المختصين في قضايا القضاء والشؤون القانونية.
وتس���تمر الورشة التدريبية لمدة ثالثة أيام ،تحت إش���راف المدرب وضابط العدالة
الجنائية في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جاسون رايكلت.
وأوضح النتشة في كلمته أن التعاون مع برامج األمم المتحدة مميز وحقيقي يهدف
للنهوض بالمجتمع الفلس���طيني ،مشيرًا إلى أن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع
أي جهة ترغب في مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني.
من جانبه ،أشار كاربينيا إلى أن الورشة التدريبية مبادرة مهمة جدًا ،مؤكدًا أن محاربة
الفساد قضية أساسية في استقرار المجتمعات.
وأوضح أن فلس���طين عملت على هذا المجال منذ س���نوات ،من خالل رزمة نش���اطات
وأنشطة ضمن اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .2018-2015

ً
النيابة العامة تسترد مبلغ  272614شيكال لصالح خزينة الدولة
رام الل���ه " -األيام" :أصدرت محكمة بداية الخليل ،هيئة القاضي منذر دعنا ،قرارًا في
الدع���وى الحقوقية المقامة من نيابة دعاوى الحكومة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع
ً
مبلغ الدعوى البالغ  272614شيكال لصالح خزينة الدولة.
وص���در هذا الحكم ،بحس���ب بيان صدر ع���ن النيابة في رام الله ،أمس ،اس���تنادًا إلى
المرافع���ات والطلب���ات والدفوع الت���ي قدمتها نياب���ة الخليل ممثلة بأعض���اء النيابة
المكلفين بمتابعة دعاوى الحكومة.
ً
ويأتي هذا القرار استكماال للجهود التي تبذلها النيابة العامة ،بتعليمات من المستشار
الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلس���طين ،بإعطاء قضايا المال العام أقصى درجات
االهتمام؛ لما في ذلك من صيانة لحق المواطن الفلسطيني في المال العام.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بلديات بيت لحم
التاريخ2018/4/16 :

إخطار عدلي صادر عن الكاتب العدل في جنين والذي يحمل الرقم
 437/2018/1687الصادر بتاريخ .2018/2/14

ً
بناء على قرار س���عادة رئيس محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ  2018/4/15والمتضمن تبليغ
إخطار عدلي للمخطر اليه وفقًا لنص المادة  20من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
المخطر :كارم نظام فالح عمرية /وكيلته المحامية مرام المعالي /جنين.
المخطر إليه .1 :نائل عارف عبد براهمة /رام الله  .2زاهر اسعد سليم اعبيد /رام الله
بصفتهم المفوضين عن شركة سيماكس مساهمة خصوصية
موضوع اإلخطار /مطالبة بمبلغ س���بعة آالف وس���تمائة ش���يقل  7600بموجب شيكات عددها 6
جميعها مسحوبة على البنك األهلي األردني ،فرع جنين.
بما أنكم أنتم المخطر إليكم قد قمتم بتحرير شيكات للمخطر والتي ورد تفصيلها أدناه:
شيك بمبلغ  1200شيقل يحمل الرقم  30461021مستحق األداء بتاريخ .2017/5/15
شيك بمبلغ  1200شيقل يحمل الرقم  30461022مستحق األداء بتاريخ .2017/6/15
شيك بمبلغ  1300شيقل يحمل الرقم  30461030مستحق األداء بتاريخ .2017/8/15
شيك بمبلغ  1400شيقل يحمل الرقم  30461031مستحق األداء بتاريخ .2017/9/5
شيك بمبلغ  1200شيقل يحمل الرقم  30461023مستحق األداء بتاريخ .2017/7/15
شيك بمبلغ  1300شيقل يحمل الرقم  30461029مستحق األداء بتاريخ .2017/7/15
وهذه الش���يكات صادرة من دفتر الشيكات الخاص بك وموقع بتوقيعكم المخطر اليكم ساحبين
الش���يكات بقيمة أربعة آالف وتس���عمائة ش���يقل وقد أعادها البنك المذكور أعاله دون صرفها
لعدم وجود رصيد و/أو الرصيد الموجود ال يكفي والش���يك موقعة بتوقيعكم لذلك فإننا نخطركم
بأن���ه يتوجب عليكم خالل  10أيام من تاريخ تبليغكم هذا اإلخطار العدلي دفع قيمة الش���يكات
المش���غولة ذمتكم بها والبالغة  7600شيقل مضافًا لها جميع الرسوم والمصاريف التي تترتب
عليك وبخالف ذلك س���أضطر آسفًا لمتابعة الموضوع بالطرق القانونية لتحصيل قيمة الشيكات
وتقديم ش���كوى لدى النيابة العامة بتهمة إصداركم ش���يكات بدون رصيد خالفًا ألحكام المادة
 421من قانون العقوبات النافذ وبداللة األوامر العس���كرية رقم  1981/890باإلضافة إلى الرسوم
والمصاريف التي ترتبت وس���تترتب في المس���تقبل على ذلك مع تضمينكم رس���وم ومصاريف
وأتع���اب المحاماة االخطار العدلي وعليه أطلب من حضرة كاتب عدل جنين المحترم تبليغك هذا
االخطار العدلي حسب األصول.
المخطر :كارم نظام فالح عمري���ة /وكيلته المحامية مرام المعالي /جنين .لقد تعذر تبليغ المخطر
اليه نائل عارف عبد براهمة /رام الله وزاهر اس���عد س���ليم اعبيد /بصفتهم المفوضين عن شركة
سيماكس مس���اهمة خصوصية بمضمون هذا اإلخطار وتبين أنه مجهول محل اإلقامة حاليًا .لذا
اقتضى تبليغه هذا اإلخطار بالنشر.
أنا الموقع أدناه استلمت نسخة من هذا الكتاب بتاريخ .2018/4/16
الكاتب العدل في جنين
أمجد أبو مويس

إلى المشتكى عليه :احمد توفيق سعيد أبو قويدر /بيت لحم ـ خلة اسفير.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة بلديات محافظة بيت لحم ي���وم األربعاء  2018/5/9للنظر بالدعوى
المرقومة أعاله والتي أقامتها عليك الجهة المشتكية بلدية بيت لحم وموضوعها بناء بدون رخصة
حي���ث يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وإذا لم تحضر أو ترس���ل
ً
وكيال عنك ستتم محاكمتك.
رئيس قلم محكمة بلديات بيت لحم
طارق العبد

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

إلى المشتكى عليه :اكرام علي عايش أبو دية /بيت لحم ـ النجاجرة.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة بلديات محافظة بيت لحم يوم األربعاء  2018/5/9للنظر بالدعوى
المرقومة أعاله والتي أقامتها عليك الجهة المشتكية بلدية بيت لحم وموضوعها القيام بأعمال
ب���دون رخصة حيث يمكنك الحض���ور إلى قلم المحكمة واالطالع عل���ى تفاصيل الدعوى وإذا لم
ً
تحضر أو ترسل وكيال عنك ستتم محاكمتك غيابيًا.
رئيس قلم محكمة بلديات بيت لحم
طارق العبد

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

عل���ى مج���ال التربي���ة والتعلي���م،
وأهمية أن تكون المدرسة اللسالية
مدرسة القيم واألخالق .
وم���ن جهت���ه أش���اد الدكت���ور
محم���د عواد بالقائمي���ن والعاملين
ف���ي م���دارس الفري���ر وبجهودهم
المخلص���ة ف���ي تربي���ة وتعلي���م
األجي���ال ،وأكد عل���ى اهمية جهود
وزارة التربي���ة والتعليم العالي في
تحديث المناهج وامتحانات االنجاز.
وقدم عواد محاضرة حول التقييم
النوعي ،فيم���ا قدم بيت���ر اوريانو
محاضرة حول رسالة مدارس الفرير
في القرن الحادي والعشرين.
وتحدثت المعلمة سهى دراغمة
حول الكتاب التفاعلي في التقييم.
كم���ا تحدث���ت المعلم���ة س���ماح
العيس���ى حول الترجمة في طريقة
فعالة في تعليم اللغة االنجليزية.
وتط���رق األس���تاذ نض���ال عالن
الستخدام ملف االنجاز في العملية
التربوي���ة والتحصي���ل األكاديمي،
وتحدث الفرير داود كس���ابري حول
المحاكاة أسلوبًا لتطوير الذات.

كم���ا نظمت ورش���ة عمل ش���ارك
فيه���ا د .احم���د عثم���ان بموضوع
حول التقييم في الرياضيات ،فيما
تحدث األس���تاذ صبحي الحمداني
ح���ول التقييم النوعي ف���ي اللغة
العربية ،واألس���تاذ رياض إبراهيم
حول التقييم في العلوم ،والمعلمة
نتل���ي طوباس���ي ح���ول التقيي���م
النوع���ي ف���ي اللغ���ة االنجليزية،
والدكت���ور عمر مزعل حول التعليم
ذي معن���ى ،والدكتور احمد فتيحة
حول القيادة والتخطيط ،والدكتورة
فردوس العيس���ى ح���ول العالقات
اإلنسانية مع الطالب وأولياء األمور
والزمالء ،والدكتور معمر ش���تيوي
حول إس���تراتيجية حل المشكالت،
واألس���تاذ مرعي الص���وص ولبنى
س���رحان حول التعليم والمشاريع،
والدكت���ور ايه���اب تح���دث حول
اإلبداع والتعليم النوعي.
وخت���م المؤتم���ر بمجموع���ة من
التوصي���ات التربوي���ة المهم���ة
وتقديم شهادات الشكر والتقدير
للمتحدثين والمشاركين.

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ2018/4/9 :
الرقم2012/3115 :

إعالن تبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2012/3115

إلى المحكوم عليه /محمد محمود طاهر زيد الكيالني /رام الله /ام الش���رايط /قرب مخبز الساليمة/
مجهول محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم له :نائل علي احمد عاصي.
أنه قد ت���م تجديد اإلجراءات في الملف التنفيذي المرقوم أع�ل�اه ،حيث أن المحكوم له حضر/ت
إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ ش���يك بقيمة  23000ش���يكل .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب
مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء
التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

التاريخ2018/3/14 :
الرقم2017/1228 :

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة بلديات بيت لحم بالقضية الجزائية رقم 2017/1228

رقم الملف :تسوية
التاريخ2018/4/15 :

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد مصلح عدلي محمود
مصل���ح وذل���ك بصفة وكي�ل�ا خاصا بموج���ب الوكال���ة الخاص���ة  2018/40/1877تاريخ
 2018/3/29الصادرة من س���فارة دولة فلسطين ـ عمان تصديق وزارة العدل 2018/1441
بتاريخ  2018/4/1بموجب حصر إرث رقم  130/40/66الصادر من محكمة عمان الش���رعية
الوسطى تصديق وزارة العدل  2018/1595بتاريخ 2018/4/10
الصادر من كاتب عدل سفارة دولة فلسطين ـ عمان
وذلك بمعاملة تس���وية على القطع���ة  86+51+33+96حوض رق���م  10+14+7+12من
أراضي سبسطية.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم المالك حسب حصر اإلرث
اسم المالك حسب جدول الحقوق
حمدان رشيد حمد الشولي
		
حمدان رشيد حمد الشولي
رشا رشيد حمد الشولي
رشدي رشيد حمد الشولي
أحمد رشدي حمد الشولي
شوكت رشيد حمد الشولي

بي���ت لحم – حس���ن عب���د الجواد
 اس���تضافت مدرس���ة الفرير فيبيت لحم المؤتمر التربوي اللسالي
الثان���ي ،تح���ت عن���وان "مؤتم���ر
التعليم الفع���ال والتقييم النوعي
نح���و التمي���ز" ،بإش���راف المكتب
الترب���وي اللس���الي ف���ي األراضي
المقدسة.
وشارك في المؤتمر مدير مكتب
الفري���ر الدكت���ور داود كس���ابري،
ورفائي���ل كونزالي���س مدي���ر عام
م���دارس الفرير ،والدكت���ور محمد
عواد مدير ع���ام القياس والتقويم
واالمتحانات ممث���ل وزارة التربية
والتعليم ،واألس���تاذ س���امي مروة
مدي���ر التربي���ة والتعلي���م ف���ي
المحافظة ومدراء ومعلمو ومشرفو
ومس���ؤولو م���دارس الفري���ر ف���ي
فلسطين.
واك���د األس���تاذ ج���ورج النب���ر
مدير مدرس���ة الفري���ر على أهمية
المؤتمر ،ودور مدارس الفرير التي
يضرب تاريخها في أعماق التاريخ
اإلنساني والتربوي والديني ،وأشاد
بنج���اح المكتب التربوي برئاس���ة
الفرير د .داود كس���ابرى في إعداد
وإنجاح هذا المؤتمر.
وتط���رق إلى انجازات المدرس���ة
عبر مئة وخمس وعش���رين س���نة،
والتي خرجت اآلالف الذين أصبحوا
فيما بعد علماء وسياسيين وأطباء
ومهندس���ين ومعلمين وحرفيين
وفناني���ن ومنهم محب���وب العرب
الفنان الخريج يعقوب شاهين.
وألق���ى د .س���ليمان الربض���ي
كلمة مدارس الفري���ر في األراضي
المقدس���ة ،اش���ار فيها الى رسالة
القديس يوحنا دالسال ،وتركيزها

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بلديات بيت لحم

التاريخ2018/3/14 :
الرقم2017/1043 :

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة بلديات بيت لحم بالقضية الجزائية رقم 2017/1043

بيت لحم :مدرسة الفرير تستضيف
المؤتمر التربوي اللسالي الثاني

التاريخ 2018/4/9
الرقم2018/2262 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2018/2262

إلى المحكوم عليها .1 :الش���ركة األردنية اإلسبانية للتوكيالت التجارية  .2مجد الدين عبد الكريم
عب���د الجابر نابوت  .3س���ائد عبد الكريم عبد الجاب���ر النبوت /عنوانهم :رام الله /اإلرس���ال /عمارة
ترمسعيا /مجهولو محل اإلقامة حاليًا.
نعلمك أن المحكوم لها :شركة بنك فلسطين /وكيلها المحامي سليمان حمارشة.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة  33800دوالر حالة ومستحقة األداء إضافة
إلى  1210شيكل رس���وم ومصاريف .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ
خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك
وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بلديات بيت لحم

التاريخ2018/3/14 :
الرقم2017/1237 :

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة بلديات بيت لحم بالقضية الجزائية رقم 2017/1237

إلى المشتكى عليه :رائد ريمون صالح زروق /بيت لحم ـ الكركفة.
يقتض���ى حضورك إلى محكمة بلديات محافظة بيت لحم يوم األربعاء  2018/5/9للنظر بالدعوى
المرقوم���ة أعاله والتي أقامتها عليك الجهة المش���تكية بلدية بيت لح���م وموضوعها بناء بدون
رخص���ة حيث يمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وإذا لم تحضر أو
ً
ترسل وكيال عنك ستتم محاكمتك غيابيًا.
رئيس قلم محكمة بلديات بيت لحم
طارق العبد

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ نابلس

الرقم2017/6047 :
التاريخ2018/4/11 :

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/6047

إلى المحكوم عليه :نادر فهد عبد الله أبو ستة من رام الله ـ بيت دقو ـ صيدلية بيت دقو ومجهول
محل اإلقامة حاليًا.
ً
يجب عليك أن تحضر جلسة االقتدار المنعقدة بتاريخ  2018/5/10وذلك عمال بالقرار الصادر عن
قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم  2017/6047في تمام الس���اعة التاسعة صباحًا
وموضوعه���ا مطالبة بمبلغ  30000دوالر أمريك���ي بموجب كمبيالة لصالح المحكوم لها رهف معز
يوسف أبو جيش ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول
والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ 2018/4/1
الرقم2017/9674 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/9674

إلى المحكوم عليه :احمد شقير احمد شقير /القدس /الشيخ سعد /ش .أبو خالد /بجانب مدرسة
بنات الشيخ سعد.
نعلم���ك أن المحكوم له/لها :ش���ركة البنك العربي (ش.م.ع) /وكيل���ه المحاميان نعيم فضل و/أو
خلدون أبو السعود.
ق���د حضر/ت إل���ى دائرتنا وط���رح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيم���ة  1000دوالر إضافة إلى الرس���وم
والمصارف حال ومس���تحق األداء ،باإلضافة إلى مبلغ  45ش���يكل بدل رسوم تنفيذ .لذا يتوجب
عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس
ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب
األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية نابلس
دائرة التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ جنين
رنين عادل اسعد صابر
نابلس شارع الطور شارع فطاير

نعلمكم انه بتاريخ  2018/4/10قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/1042
والمكونة فيما بين
المحكوم له/م .1 :محمد خليل عبد الرحيم السيد /جنين
المحكوم عليه/م .1 :رنين عادل اسعد صابر /نابلس.
إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ  2000شيكل
والرس���وم ،قيمة ش���يكات عدد  1لصالح المنفذ محمد خليل عبد الرحيم السيد من جنين وكيله
األس���تاذ حمزة الس���عدي ،لبيان ردك أو اعتراضك عليه وبخالف ذلك س���تضطر دائرة التنفيذ
لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ
الرقم2017/6971 :
التاريخ2018/4/8 :

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/6971

إلى المحكوم عليه :س���عيد احمد محمد أبو كش���ك نابلس الجبل الش���مالي مقابل مستشفى
االتحاد ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
يجب عليك أن تؤدي في ظرف اس���بوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه
ف���ي هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضي���ة التنفيذية رقم  2017/6971دائرة تنفيذ
نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ  936دينار وذلك بموجب شيك لصالح المحكوم له عميد عزام
عبد اللطيف حبيش���ة ،وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب
األصول والقانون بحقك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة بلديات بيت لحم

التاريخ2018/3/14 :
الرقم2017/2811 :

تبليغ بواسطة النشر
صادر عن محكمة بلديات بيت لحم بالقضية الجزائية رقم 2017/2811

إلى المشتكى عليه :وليد محمد صبح هماش /بيت لحم ـ الدهيشة.
يقتضى حضورك إلى محكمة بلديات محافظ���ة بيت لحم يوم األربعاء  2018/5/9للنظر بالدعوى
المرقوم���ة أعاله والتي أقامتها عليك الجهة المش���تكية بلدية بيت لح���م وموضوعها بناء بدون
رخص���ة حيث يمكنك الحضور إلى قل���م المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وإذا لم تحضر أو
ً
ترسل وكيال عنك ستتم محاكمتك.
رئيس قلم محكمة بلديات بيت لحم
طارق العبد

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3107 :ج2018/
التاريخ2018/4/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

التاريخ 2018/4/3
الرقم2017/8324 :

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2017/8324

إلى المحكوم عليه :محمود خليل حسين سيد احمد /القدس /الرام /شارع عمارة احمد عبد الهادي.
نعلم���ك أن المحكوم له/لها :ش���ركة البنك العربي (ش.م.ع) /وكيله���ا المحاميان نعيم فضل و/أو
خلدون أبو السعود.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ كمبيالة بقيمة  1800دوالر حالة ومستحقة األداء إضافة
الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع  9%من تاريخ المطالبة وحتى
الس���داد التام وفوائد التأخير ،إضافة الى  73شيكل رسوم تنفيذ .لذا يتوجب عليك أنت و/أو من
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نش���ر هذا اإلعالن وبعكس ذلك س���يتم السير
بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام
مأمور التنفيذ
يحيى عطا

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد احمد جمال احمد ملحم
وذلك بصفة وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م س 1812ص 2017/107تاريخ
 2017/10/17والدورية س 1813ص 2017/26س���فارة فلس���طين عم���ان 2017/10/18
والدورية س 1833ص 2017/17س���فارة فلس���طين عدل فلوري���دا ( )FF118694عمان
 2017/12/5المعطوفة على العامة
بيع الحصص حسب الدوريات
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان
وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفر راعي حوض رقم  20قطعة رقم 48
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

ب�ل�ال  +محمد  +رس���مية  +هن���اء /أبناء يوس���ف محمد احمد جمال احمد ملحم
الطحنات  +لطيفة رشيد سليمان الداود
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة األراضي رام الله

التاريخ2018/4/17 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعلن للعموم أنه تقدم إلى هذه الدائرة السيد محمد عبد الكريم مصطفى حميده بصفته
الوكيل الخاص عن السيد حسين سليم حميده بموجب الوكالة الخاصة رقم ()40216141
الصادرة عن بعثة منظمة التحرير في واشنطن بتاريخ  2018/2/16والمصادق عليها لدى
وزارة العدل الفلس���طينية تحت الرقم ( )1165بتاريخ  2018/2/28وذلك الستصدار سند
تس���جيل ألول مرة لقطعة االرض رقم ( )166من حوض باطن حسين رقم ( )17من اراضي
قرية المزرعة الش���رقية ،فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم الى دائرة االراضي خالل
فترة عش���ر ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن ،وبخالف ذلك س���يتم في المعاملة حس���ب
االصول ووفقا للقانون.
اسم الوكيل
اسم الموكل(المالك)
محمد عبد الكريم مصطفى حميده
حسين سليم حميده
دائرة اراضي رام الله

دولة فلسطين
السلطة القضائية
دائرة تنفيذ الخليل

التاريخ2018/4/16 :
الرقم2015/2560 :

إعالن بيع محجوزات بالمزاد العلني

ً
عمال بأحكام المادة  98من قانون التنفيذ الفلس���طيني رقم  23لس���نة  2005وباالستناد لقرار
س���عادة قاضي تنفيذ محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ  2018/4/15في القضية التنفيذية
رقم  2015/2560والمتكونة بين المحكوم له :عقل حربي اسحق جمل من الخليل ويحمل هوية
رقم  855034658وبين المحكوم عليه :نبيل علي احمد اس���عد من بيت لحم ويحمل هوية رقم
 414734087بي���ع المحجوزات بالمزاد العلني وهي عبارة عن مركبة من نوع (كاديالك) ـ موديل
س���نة  2006وتحمل الرقم  9711792وقد تم تقديرها من قبل المخمن بمبلغ  40000ش���يكل
وعليه فقد تقرر أن يتم فتح المزايدة على هذه المحجوزات يوم األربعاء الموافق .2018/5/2
فعلى المعنيين بهذا البيع الحضور على العنوان في الخليل /فرش الهوا ـ ساحة محكمة بداية
الخليل وذلك الساعة الثانية عشرة بعد دفع رسم الداللة والتأمين والبالغ .10%
مع االحترام
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

